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1. Identyfikacja Produktu. 
 
Nazwa handlowa: Geocel PRO 590 
Nazwa i adres dostawcy: Geocel Limited 
 Western Wood Way 
 Langage Science Park 
 Plympton 
 Plymouth 
 PL7 5BG 
 United Kingdom 
Tel.: +44 (01752) 202060 
Fax: +44 (01752) 334384 
                                                        
 
2. Skład/Informacje o Składnikach. 
 
Wszystkie składniki zawarte w Geocel Pro 590 nie zostały zaklasyfikowane jako szkodliwe  
 
 
3. Identyfikacja Zagrożeń. 
 
Człowiek 
W przypadku spożycia dużych ilości może powodować senność. 
Może powodować podrażnienie oczu.  
Może powodować podrażnienie skóry, szczególnie podczas długotrwałego i/lub powtarzającego się kontaktu.  
W kontakcie ze skórą nie powoduje uszkodzenia organów wewnętrznych.  
Zapewnić odpowiednią wentylacje. 
 
Bezpieczństwo 
Nie zaklasyfikowany jako “Niebezpieczny” zgodnie z wymogami bezpieczeństwa.  
 
Środowisko 
Słabo ulega biodegradacji.   
Może gromadzić się w środowisku wodnym.   
Uwolniony w dużych ilościach do środowiska wodnego może zniszczyć ryby i inne organizmy żyjące w wodzie. 
 
 
4. Pierwsza Pomoc. 
 
W przypadku spożycia, przepłukać usta wodą. Nie prowokować wymiotów. Zwrócić się o pomoc lekarską 
W przypadku kontaktu ze skórą, umyć skórę wodą z mydłem. 
W przypadku kontaktu z oczami, należy dokładnie przemyć oczy dużą ilością czystej wody  
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5. Postępowanie w Przypadku Pożaru. 
 
W przypadku intensywnego ognia mogą tworzyć się opary zawierające dwutlenek węgla, tlenek węgla i 
dwutlenek siarki. 
W przypadku pożaru stosować proszek gaśniczy, pianę, piasek, mgłę wodną. 
Unikać stosowania zbyt dużej ilości wody. 
W przypadku pożaru, stosować izolujący aparat oddechowy. 
 
6. Postępowanie w Przypadku Uwolnienia do Środowiska. 
 
Zgarnąć i zebrać wyciek.  
Usunąć przy użyciu materiału sorpcyjnego: piasku/ziemi okrzemkowej lub innych obojętnych materiałów.  
Nieudane zatrzymanie wycieku musi zostać zgłoszone zarówno do władz lokalnych jak i Geocel Limited.  
Stosować nieprzepuszczalne rękawice/kombinezon i gogle ochronne podczas usuwania wycieku. 
Może powodować wyjątkową śliskość podłogi. 
Nie spuszczać do kanalizacji.  
Umieścić w plastikowym pojemniku.  
Nie mieszać z innymi odpadami.  
Usunąć zgodnie z przepisami władz krajowych i lokalnych.  
Należy zwrócić się o pomoc do lokalnych władz lub poprosić o wskazówki Geocel Limited.  
 
 
7. Postępowanie z Substancją i jej Magazynowanie. 
 
Nie przechowywać w pobliżu silnych środków utleniających, co może zwiększać niebezpieczeństwo pożaru. 
Stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.  
Nie przechowywać w pobliżu kwasów. 
Przechowywać z dala od bezpośredniego działania promieniowania słonecznego. 
 
 
8. Kontrola Narażenia i Środki Ochrony Osobistej. 
 
Unikać kontaktu z oczami, skórą lub odzieżą. Nie połykać. 
Procedury pracy powinny przewidywać minimalne narażenie pracownika na działanie produktu. Tam gdzie nie 
jest to możliwe, należy zapewnić następujące osobiste wyposażenie ochronne. 
 
Ochrona rąk:                                       Stosować nieprzepuszczalne rękawice.  
Ochrona skóry:                                   Stosować kombinezon i obuwie ochronne. 
Ochrona oczu:                                    Zalecane użycie gogli ochronnych.  
Ochrona układu oddechowego:        Odpowiednia wentylacja. 
 
Sprzęt ochrony osobistej musi być zgodny ze standardami EEC (CE) i powinien być utrzymywany i 
przechowywany w dobrym stanie do ponownego użycia. Pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie 
skutecznego stosowania sprzętu ochrony osobistej 
 
Ograniczenia narażenia  
w środowisku pracy:                          Nie dotyczy 
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9. Właściwości Fizykochemiczne. 
 
Wygląd                    Barwiona gładka pasta 

Zapach  Brak 

pH  8-10 (zawiesina) 

Gęstość względna  1,62 ± 0,05 

Rozpuszczalność w wodzie               nie 

Lepkość  3200 – 6000 w temp. 25°C 

% Lotność  0,5. 

Test zapadania  3 mm max 

Rozpuszczalność  
w rozpuszczalnikach organicznych  nieznacznie rozpuszczalny w tłuszczach. 

Twardość Shore ‘A’                                    25 

 
 
10. Stabilność i Reaktywność. 
 
Może reagować z silnymi środkami utleniającymi. 
Może reagować egzotermicznie z kwasami. 
 
 
11. Informacje Toksykologiczne. 
 
LD50(doustnie szczur)>2000mg/kg. 
Nie zaklasyfikowany jako „Szkodliwy po połknięciu”.  
Może powodować podrażnienie skóry po długotrwałym kontakcie 
Może powodować podrażnienie oczu. 
 
 
12. Informacje Ekologiczne. 
 
Produkt słabo ulega biodegradacji. 
Nie dopuszczać do przedostania się do wód powierzchniowych. 
 
 
13. Postępowanie z Odpadami. 
 
Podczas usuwania odpadów lub nadwyżki materiału unikać kontaktu z oczami i ze skórą. Stosować 
nieprzepuszczalne rękawice/kombinezon, gogle ochronne oraz odpowiednią ochronę układu oddechowego.  
Nie spuszczać do kanalizacji. 
Nie mieszać z innymi odpadami. 
Zwrócić się o wskazówki do władz lokalnych lub do Geocel Limited 
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14. Informacje o Transporcie. 
 
Nie zaklasyfikowany jako “Niebezpieczny dla transportu”. 
 
 
15. Informacje dotyczące Przepisów Prawnych. 
 
Preparat został oceniony na postawie przepisów ochrony zdrowia człowieka i bezpieczeństwa zawartych w 
Dyrektywie EEC Kontroli Niebezpiecznych Substancji i Preparatów. Produkt nie podlega klasyfikacji według 
wymogów ochrony zdrowia człowieka i bezpieczeństwa. 
   
Stosować zgodnie ze wskazaniem 
 
Chronić przed dziećmi 
 
Myć ręce po użyciu  
 
 
16. Informacje Dodatkowe. 
 
Niniejsza Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej została opracowana zgodnie z 
Dyrektywami Komisji 91/155/EEC, 67/548/EEC i 1999/45/EC jak również z ich odpowiednimi poprawkami, 
dotyczącymi zbliżenia prawa i przepisów w odniesieniu do klasyfikacji, pakowania i oznakowania 
niebezpiecznych substancji i preparatów.  
 
Do odpowiedzialności osób otrzymujących tę Kartę Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej 
należy zapewnienie, że informacje w niej zawarte są właściwie przeczytane i zrozumiane przez wszystkich, 
którzy mogą stosować, posługiwać się, usuwać lub w jakikolwiek inny sposób wejść w kontakt z tym 
produktem. Jeżeli odbiorca wytwarza preparat zawierający produkt Geocel, jest on osobiście odpowiedzialny 
za przeniesienie wszystkich istotnych informacji z Karty Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej 
produktu Geocel do własnej karty zgodnie z wymogami Dyrektywy 1999/45/EC. 
 
Wszystkie informacje zawarte w tej Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej są zgodne 
ze stanem wiedzy naukowej i technicznej aktualnym w dniu wskazanym w niniejszej karcie. Geocel nie ponosi 
odpowiedzialności za żadną wadę produktu objętego niniejszą kartą, w przypadku niemożności przewidzenia 
istnienia takiej wady na bazie aktualnego stanu wiedzy naukowej i technicznej.  
 
Jak stwierdzono uprzednio, niniejsza Karta Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej została 
opracowana zgodnie z odpowiednim prawem europejskim. W przypadku zamówienia tego materiału w kraju, w 
którym uregulowania prawne są inne, należy uzyskać od lokalnego dostawcy Geocel kartę odpowiednią dla 
kraju, w którym produkt został sprzedany i jest przewidziany do stosowania. Postać i zakres informacji 
zawartych w Karcie Charakterystyki Niebezpiecznej Substancji Chemicznej mogą się różnić – nawet dla tego 
samego produktu – w różnych krajach, dla uwzględnienia lokalnych wymogów prawnych. W przypadku 
jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą Geocel. 
 

 


